
 

  

  

  

    

        

במשך ארבעים שנה התקשר ר' משה פיינשטיין 
  השבת לאלמנה והודיע לה את זמן הדלקת נרות

  ה' אלוהיכם" (יט, ב) אני קדוש כי תהיו "קדושים

 
      

        
       
          
 


         



        

   
   







  
    

          



         


         

 



    

  
     
           
     




          


 




החזון איש סגר את הגמרא נטל פיילה וסינטבון 
  הנער היתום מבתי אבות והחל לכבס את בגדי
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בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

:ì"àåã 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 קדושים-אחרי מות

 זתשע" אייר  213גליון  בת מאנואר ע"ה ע"י בניה ר' דוד ור' משה וראובן סלמי הי"ומלכה מולוק לזכרהעלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 סרח ע"הצביה בת 

 סלח נג'י בן גורג'יה ז"ל ע"י אליהו סלה
 יחיא בן סלימאן בשארי ז"ל
 רחל בת חיה ורשבסקי ע"ה

 זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה
 בניטה בת כמונה חדד ע"ה
 יאיר בן כדיה יעבץ ז"ל



 

 

סעדיה סעיד בן סאלם סעדה ז"ל  ♦ו "יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר
 איתי מלק 'י נכדה ר"ע איבון בת מומה וגבריאל מלק ע"ה♦י בנו הרב מיכאל"ע
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ברסלב להשבת הבנים סגולת רבינו נחמן מ
  הנושרים הביתה

  עמיתך" (יט, טו) תשפוט "בצדק





  







  



           

     



          

    
  

       
 

  






     




 
        


           

    




  


            



  שבעים אחוזים של אהבה...

  יח)-כמוך" (ויקרא יט, יז לרעך בלבבך וגו', ואהבת אחיך את תשנא "לא

           
       
       






   











    
 





     



   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 
בסיום השיחה [ 16:40-יום ה' בב בשידור חי בקול הלשוןהשיחה המרכזית משודרת  .]1-1והקש  את שם המרצה* ואמור 8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  rg5740@gmail.com -. לקבלת העלון שלח הודעה לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

        

איבון בת מומה וגבריאל מלק ע"ה
 פרחה עזרא ז"לאברהם בן 

 יצחק בן עיישה ז'אנו ז"ל

 סטה צילה בת אסתר אניג'ר ע"ה
 הראל בן תמר אברהם ז"ל
חיים סן סולימאן אברהם ז"ל

 יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל
 שרה בכורה בת רחל ע"ה ע"י גלעדי
 אברהם בן משה ז"ל ע"י קפאח

 סלחה בת לוי כמוס מעברי ע"ה ♦ גדסי ז"ל יפת בן שלמה ושרה♦י בתו הגב' חתוכה"חיים בן סלימאן תוהמי ז"ל ע ♦ מאיר בן תמו ביטון ז"ללע"נ


